
Ul'{OWA o DZIEŁO NR WZK.3037.5.2020 

zawarta w dniu 24.09.2020 roku pomiędzy: 


Miastem Garwolin ul. Staszica 15 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Panią Marzenę Świeczak- Burmistrza Miasta Garwolin przy kontrasygnacie Agaty Gajewskiej 

działającej z upoważnienia skarbnika 
a 

zwanym dalej Wykonawcą. 
§l 

Zamawiający zamawia, a wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło polegające na 
opracowaniu i przygotowaniu niw materiałów do przeprowadzenia szkolenia oraz ćwiczenia 
(aplikacyjnego) realizacji zadań obrony cywilnej w zakresie: 
A. Szkolenia i ćwiczenia aplikacyjnego członków formacji OC. 
1. Szkolenie podstawowe dla nowych członków formacji OC - mateńał szkoleniowy na nośniku 

CD w ilości 20 szt. 
2. Szkolenie przygotowawcze członków formacji OC do ćwiczenia miejskiego z realizacji 


wybranych zadań określonych w Planie Obrony Cywilnej Miasta Garwolin materiał 


na nośniku CD w ilości 54 szt. 

3. Ćwiczenie aplikacyjne realizacji zadań określonych w Planie Obrony Cywilnej 


Miasta Garwolin przewidzianych do wykonania przez niw formacje miejskie: 

Wykrywania i Alarmowania; Odkażania i Zabiegów Sanitarnych oraz Miejskiego Plutonu 

Rato\vnictwa Ogólnego, materiał na nośniku CD w ilości 35 ~zt. 


B. Szkolenie i ćwiczenie aplikacyjne kadry Kierowniczej Urzędu oraz jednostek 
podległych i nadzorowanych przewidzianych do realizacji zadań z zakresu obrony 


. cywilnej na terenie miasta Garwolin. 

l.Szkolenie przygotowawcze Kadry Kierowniczej Urzędu oraz jednostek podległych 


i nadzorowanych do ćwiczeniamiejskiego w realizacji zadań określonych w Planie Obrony 
Cywilnej Miasta Garwolin materiał na nośniku CD w ilości 40 szt. 

2. Ćwiczenie aplikacyjne realizacji zadań przewidzianych w Planie Obrony Cywilnej 
Miasta Garwolin dla Kadry Kierowniczej Urzędu, Kadry Kierowniczej oraz osób 
odpowiedzialnych za realizację zadani z OC w jednostkach podległych i nadzorowanych 
przez Miasto Garwolin mateńał na nośniku CD w ilości 35 szt. 

3. Przygotowanie trzech zadań do realizacji w formie ćwiczenia aplikacyjnego określonego 
w Kartach Realizacji Zadań Obrony Cywilnej Planu Obrony Cywilnej Miasta Garwolin 
realizowanego przez: 
Kadrę Kierowniczą Urzędu Miasta Garwolin, Kadrę Kierowniczą w wybranych jednostek 
podległych i nadzorowanych (Dyrektorzy Szkół Publicznych, Prezes Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Garwolinie, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej) materiał na nośniku CD w ilości 35 szt. 

§2 

1. 	Materiał wyjściowy do opracowania ćwiczeń aplikacyjnych zostanie przesłany Wykonawcy 
e-mailem przez Zamawiającego w terminie do 30.09.2020. 

2. Materiał szkoleniowy do ćwiczenia powinien zawierać 3- 4 pytań oraz jedno zadanie 
opisowe w którym należy przedstawić procedury realizacji zadania określone w Karcie 
Realizacji Zadania Obrony Cywilnej. ~ 



3. Materiał szkoleniowy o którym mowa w §1 opracować należy na oddzielnych nośnikach 
elektronicznych CD przyporządkowanych do grup szkoleniowych i przesłać na adres 
Zamawiającemu w terminie do 15.10.2020. 

4. Opracowany materiał przygotowawczy do ćwiczenia miejskiego nie może pokrywać się 
z materiałem przewidzianym do realizacji zadań ćwiczenia aplikacyjnego. 

§3 

Za wykonane dzieło, Zamawiający zapłaci wykonawcy kwotę w wysokości - 5000 zł brutto 

słownie: pięć tysięcy złotych w tenninie 14 dni od daty odbioru dzieła i złożenia rachunku 

przelewem na konto -ING 72 1050 1272 1000009126088120. 

Od w/w wynagrodzenia Zamawiający odliczy należną zaliczkę na podatek dochodowy. 


§4 

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedze l przygotowanie zawodowe do 
wykonania dzieła określonego w §1. 

§ 5 

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej. 

§6 

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 
w części dotyczącej umowy o dzieło. 

§7 

Umow o w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
B' '1T. ,. 

WYKONAWCA 

~~~~M~llł z~~. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)·łL art
iEJ . administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Garwolina z siedzibą 

przy u. taszica 1!5, 08-400 Garwolin, adres email: umg@garwolin.pl. te1. 257864242 jest Burmistrz Miasta 
Garwolina. 
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@garwolin.pl 
Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji administracyjnej, a podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. l, lit. b) RODO. 
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzonego postępowania administracyjnego i czas 
obowiązywania wydanej decyzji administracyjnej oraz okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na 
administratora w obszarze administracji publicznej. Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom 
systemów informatycznych, frrmom doradczym. i audytowym oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracuje 
administrator. 
Posiada Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan również prawo wniesienia skargi do właściwego 
organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych ich 
dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. Podanie przez Pana danych osobowych jest warunkiem wydania decyzji administracyjnej i współpracy 

z administratorem. 

Strony wzajemnie powierzają sobie przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji prowadzonego 

postępowania administracyjnego. 


mailto:iod@garwolin.pl
mailto:umg@garwolin.pl

